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Knihovna Ji řího Mahena v Brn ě, Kobližná 4, 601 50 Brno 

 
VIZE 2007 – 2017 

 
1. Východiska vize   
 
1.1 Funkce kultury a role ve řejných knihoven 
      Kultura je významným prvkem života občanské společnosti. Výrazně přispívá                    
k intelektuální, emocionální a morální úrovni každého občana a v tomto smyslu plní 
vzdělávací funkci. Hraje významnou sociální roli, přispívá k identifikaci obyvatel s místem, 
kde žijí. Nabízí smysluplné využití volného času a je tak zároveň významným 
preventivním prvkem před sociálně patologickými jevy.  Participace na kulturním životě 
napomáhá k integraci minoritních skupin do majoritní společnosti. 
     V tomto širším rámci sehrávají veřejné knihovny nezastupitelnou roli. Veřejné knihovny 
jsou místem: 

• zaručujícím  svobodný přístup ke kulturním hodnotám a intelektuálnímu bohatství 
• zpřístupňujícím informace z oblasti veřejné správy 
• umožňujícím celoživotní vzdělávání 
• podporujícím osobní intelektuální rozvoj a růst ekonomických schopností 

jednotlivců i státu  
• podporujícím budování místních komunit a sociální integraci 
• napomáhajícím  integraci minoritních skupin obyvatel do majoritní společnosti 
• nabízejícím aktivní trávení volného času 

 
Služby knihoven jsou službami ve řejného zájmu.  Jsou výrazně ovlivňovány 

evropskou integrací, multikulturním společenstvím, rozvojem informačních                               
a komunikačních technologií  i konkurenčním prostředím. Musí být schopny reagovat na 
neustále se vyvíjející potřeby veřejnosti a nová očekávání svých uživatelů. Široce 
profilované služby ve řejné knihovny v rozsahu kulturních, informa čních, 
vzdělávacích, sociálních a volno časových aktivit utváří předpoklady pro to, aby se 
knihovna stala významným hráčem  kulturně společenského života daného místa                     
a komunity a partnerem pro další subjekty p ůsobící v uvedených oblastech s cílem 
vytvá ření multiplika čních efekt ů . 
 
1.2. Legislativa, strategie, koncepce, metodické do kumenty  
       Předkládaná vize vychází z koncepčních mezinárodních i národních dokumentů, 
evropské a národní legislativy, obecně závazných předpisů a metodických doporučení 
vztahujících se k činnosti knihoven, strategií a koncepcí. Jsou to zejména:  

• Zákon č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných 
knihovnických a informačních služeb ( knihovní zákon) 

• Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím  
• Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 
• Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském,  ..... 
• Usnesení vlády ČR č.679  Koncepce rozvoje knihoven  v ČR na léta 2004 až 2010 
• Usnesení vlády ČR č. 68 o Programu podpory  výkonu regionálních funkcí 

knihoven    
• Usnesení vlády ČR č. 351 o Koncepci státní informační politiky ve vzdělávání 
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• SWOT analýza současného stavu kultury v České republice (MK ČR srpen 2007) 
• Zásady kulturní politiky České republiky na léta 2007 – 2013 (MK ČR 2007) 
• Státní informační a komunikační politika, e-Česko 2006 
• Strategie celoživotního učení ČR (2007)  
• Metodický pokyn MK ČR k vymezení standardu veřejných knihovnických                        

a informačních služeb (2005) 
• Metodický pokyn MK ČR k zajištění výkonu regionálních funkcí (2005) 
• Manifest  UNESCO o veřejných knihovnách (1994) 
• Směrnice IFLA/UNESCO – Služby veřejných knihoven (2001)  
• Akční plán členských zemí eEurope 2005 
• Program rozvoje Jihomoravského kraje 
• Strategie pro Brno  
• Koncepce rozvoje veřejných knihovnických a informačních služeb 

v Jihomoravském kraji  na období 2006 – 2010 (MZK 2006) 
 
2. Vize Knihovny Ji řího Mahena v Brn ě (dále KJM)  
• KJM = instituce přispívající  ke kvalitě života každého jednotlivce i komunit v městě Brně  

a regionu 
• KJM = instituce podílející se na vytváření pozitivní tváře města Brna i kraje a tím 

napomáhající místnímu ekonomickému rozvoji, vzdělanosti, turistické přitažlivosti                  
a  propagaci města v celorepublikovém a mezinárodním měřítku 

• KJM = vysoká profesionalita, odbornost, vstřícnost a přívětivost  
• KJM = každodenní pomocník, rádce, důvěrník, společník a partner  
 
3. Strategické cíle k napl ňování vize  
 
3.1. Služby  
3.1.1. Služby ve řejnosti 
  Jako východisko pro poskytovaný rozsah služeb se bude KJM opírat o metodické 
materiály zakotvující standardy veřejných knihovnických a informačních služeb. 
V současné době Metodický pokyn MK ČR z roku 2005. Je třeba mít na zřeteli, že 
kategorie dle počtu obyvatel obce, do které KJM spadá, začíná na velikosti 40 tis. 
obyvatel. Proto pro krajské město s téměř 400 tis. obyvateli a další veřejností (studující, 
dojíždějící za prací , turisté) a  jihomoravský region jsou standardy pro potřeby KJM 
chápány zejména jako nástroje motivace   a musí být adekvátně přizpůsobeny velikosti 
obsluhované populace.  Cílem je zajištění standardní evropské úrovně služeb. 
 
     Cíle:  

• zpřístupňování širokého spektra strukturovaných informací , obsažených 
hybridních knihovních fondech (klasické tištěné dokumenty, audiovizuální, 
elektronické) pro celoživotní vzdělávání, rozvoj osobnosti, podporu čtenářské                         
a informační gramotnosti, podporu aktivního občanství, rekreativní a volnočasové 
potřeby uživatelů aj. 

• rozvoj poskytování informa čních služeb a poradenství,  a to cestou přímých služeb  
v zařízeních knihovny nebo vzdáleným uživatel ům  prostřednictvím ICT a webu  KJM  
(dálkové dodávání informací - vzdálený přístup do licencovaných databází, stahování 
hudby a filmů na časově omezenou dobu, přístupy do databází digitálních dokumentů 
tj. primárních i sekundárně digitalizovaných, rozšíření on-line služeb vč. komunikace 
s klienty a umožnění jejich aktivní participace na formování služeb)   
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• zajišťovat trvale aktuálnost webu knihovny , rozšiřovat jeho funkce ve vazbě  
na zdokonalování technických možností a s akcentem na uživatelskou přívětivost                 
a interaktivnost 

 
• trvalá dostupnost veřejného internetu  s cílem přechodu od pouhé pasivní nabídky 

dostupnosti k aktivní práci s uživateli  (podpora dovedností při  cíleném vyhledávání 
informací,  tematické „balíčky“ informací, provázanost na portály veřejné správy,  
e-goverment, veřejné on-line služby, e-learning)    

• systematická nabídka kulturn ě vzdělávacích aktivit  pro širokou ve řejnost  i se 
zaměřením na vybrané cílové skupiny . Programy a kurzy napomáhající prevenci 
kriminality, integraci skupin ohrožených sociálním vyloučením do majoritní společnosti 
- imigranti, národnostní menšiny, nezam ěstnaní, hendikepovaní , aktivnímu  
plnohodnotnému životu senior ů apod. 

• vytváření motivačního prostředí pro  celoživotní u čení zejména v rovině neformálního 
a informálního vzdělávání 

• vytváření kvalitní a aktuální nabídky pro školy  s cílem začleňování KJM  
do vzdělávacích a výchovných programů všech typů škol a mimoškolního vzdělávání 
(provázanost na Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a další 
budoucí dokumenty) 

• realizace programů  podporujících rozvoj  čtenářské a informa ční gramotnosti  
zejména u dětí a mládeže a funk ční gramotnost  dospělé populace (aktivní přístup 
k informacím) 

• vytváření komunitních program ů se zohledněním specifik konkrétních lokalit a tím 
podporovat účast občanů na životě daného místa (města, městské části, zájmových 
skupin) 

• podpora mezinárodní kulturní vým ěny , podpora prezentace kultury ČR a regionu 
v zahraničí především formou účasti na mezinárodních projektech s akcentem na 
reciprocitu. Participace na kulturních výměnách a aktivitách mezi partnerskými městy 
Brna a mezi veřejnými knihovnami s cílem prezentace kultur těchto zemí nejširší 
veřejnosti  

• rozvoj a inovace služeb specializovaných pracovišť (Europe Direct, Mahenův památník, 
IN-centrum, zvuková knihovna pro nevidomé, čítárna)  

• rozší ření a sjednocení provozní doby  v automatizované síti knihoven. Provozní dobu 
přizpůsobit potřebám jednotlivých uživatelských skupin (senioři – potřeba dřívější 
otevírací doby – 9 hod, studenti, produktivní věk – rozšíření do večerních hodin 20 
hod, rozšíření provozu v sobotu, ve vybraných lokalitách – spádových centrech                       
i v neděli) . Doporučená hodnota dle standardu je 50 a více hodin týdně, za rok 2006 
činil celorepublikový průměr 46,4 hodin. Pouze ústřední knihovna v KJM dosáhla 
hranice 58 hod. týdně. Ostatní pracoviště nedosahují doposud potřebného rozsahu 
provozní doby.   

• zlepšování  komfortu a bezpe čnosti p ři využívání prezen čních služeb, zejména 
možnost realizace výpůjček  bez účasti knihovníka (selfcheck) možnost vracení 
dokumentů 24 hodin denně, případně na libovolném pracovišti automatizované sítě 
knihoven, minimalizace technických i organizačních bariér. Rozšíření prostor pro 
vybrané funkce – studijní, relaxační centra, , klidové a přívětivé  zóny pro individuální  
čerpání služeb, klubové prostory a sály pro kolektivní aktivity, občerstvení, zázemí pro 
rodiče s malými dětmi, šatny, odkládání kol a kočárků apod. Využití vhodných 
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technických prostředků i služeb (kamerové systémy, bezpečnostní brány, EPS, EZS, 
bezpečnostní agentury) ke zvýšení bezpečnosti klientů i personálu   

•    zavedení čipových karet  (opencard) začleněných do jednotného systému dalších 
relevantních služeb a klientských bonusů v rámci města (regionu)  

•    pravidelná údržba a modernizace webový stránek  ve vazbě na vývoj  technických  
nástrojů a obsahovou atraktivnost  

•    pružně zavádět nové formy služeb ve vazbě na rozvoj technologií a požadavky 
veřejnosti 

 
3.1.2. Služby knihovnám a dalším institucím  
 KJM jako univerzální knihovna s regionální a ve vybraných rovinách celostátní 
působností bude nadále posilovat svou neformální metodickou roli ve vztahu k dalším 
knihovnám regionu, v zájmu zkvalitňování služeb podněcovat výměnu odborných 
zkušeností mezi knihovnami a dalšími kulturními a vzdělávacími institucemi. Bude se 
aktivně podílet na koordinaci rozvoje služeb, spolupráci a kooperaci knihoven. Bude 
vykonávat regionální funkce. Bude aktivně nabízet a dle zájmu poskytovat informační 
servis na klíč  nekomerčním institucím, orgánům veřejné správy aj. (monitoring tisku, 
elektronických zdrojů)   
 
3.2.  Knihovní fondy 
 Cílem je odstranit dlouhodobé podfinancování akvizice knihovních fondů a tím 
neschopnost doplňovat fondy v potřebné struktuře a objemu. Dle standardu činí 
doporučená hodnota 30-40 Kč/obyvatele, dosažený průměr za rok 2006 činil 31,9 Kč, 
skutečnost  KJM pouze 14,73 Kč! Odstranění této slabé stránky v klíčové oblasti umožní 
KJM: 
• budovat, ochraňovat a zpřístupňovat univerzální knihovní fond v potřebné struktuře 

obsahové, na všech dostupných nosičích dat a v potřebném počtu (hybridní fondy) 
s přihlédnutím k reálným potřebám jednotlivých klientských skupin  

• docílit výrazného zvýšení podílu digitálních dokumentů, zejména licencovaných 
elektronických databází, které vzhledem k jejich cenové náročnosti v současné 
struktuře fondů téměř chybí 

• digitalizovat vybrané části tištěných dokumentů zejména unikátní archivní povahy  
      (mahenalia), regionální literaturu  a další unikátní fondy s cílem jejich ochrany                       
      a  zpřístupnění nejširší veřejnosti 
 
V oblasti zpracování a ochrany fondů bude KJM: 
• dodržovat mezinárodní standardy  
• využívat metody konspektu pro zpracování dat o složení fondu a tím napomáhat jeho 

strukturovanému budování i zkvalitnění informací o fondu pro veřejnost  
• při zpracování fondů se nadále účastnit kooperace na národní úrovni (tvorba                         

a přebírání národních autorit, souborného katalogu ČR, zpřístupňování dat KJM 
v jednotných informačních branách) 

• aktualizovat a technicky zdokonalovat  on-line katalog, zvyšovat jeho informační 
hodnotu a funkce 

• nahrazovat stávající onačení  fondů čárovými  kódy s omezenou životností čipy, které 
umožní dokonalejší evidenci a revize fondů, jejich mobilitu a využivatelnost 
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3.3. Materiální zajišt ění 
 Pro dosažení výše uvedeného rozsahu a kvality služeb je třeba zejména: 
• stabilizovat  a restrukturalizovat sí ť pracoviš ť KJM: 
     - dobudovat kapacity úst řední knihovny  cestou využití všech prostor pro    
      knihovnické a informační služby, případně s vazbou na další relevantní   
veřejné služby v oblasti sociální, informační a kulturní (přízemí - využití    
stávajících komerčních prostor, reorganizace vybraných částí – zvýšení kapacit studijních 
prostor vč. možnosti práce s ICT, školící místnost, zázemí doplňkových služeb, půdní  
vestavba – rozšíření kapacit pro kulturní a vzdělávací aktivity, doplnění  
chybějících  či náhrada nevyhovujících technologií  (klimatizace, bezpečnostní  systémy, 
ozvučení, technologie pro hendikepované, moderní knihovnické systémy)   
- rekonstruovat a revitalizovat svěřený objekt Vondrákova s rozšířením prostor  
      pro služby a vybudování ubytovací kapacity ( přenášející, lektoři,  partneři)   
- restrukturalizovat sí ť pobo ček, prostory s nevyhovující velikostí či umístěním  

nahradit dostatečně kapacitním (velikost 500 - 1000  m²) pracovištěm integrujícím 
všechny funkce knihovny  a zajišťujícím  obslužnost pro více městských částí či 
spádových oblastí. Celkově náhrada kvantity kvalitou (menší počet pracovišť, nově 
vybudované kapacity s potřebnými parametry)  

- budovat nové kapacity v rozvojových lokalitách města a v revitalizovaných oblastech 
brownfields   

- usilovat o optimální umístění knihoven v multifunkčních objektech  s vazbou na další 
služby a s dobrou dopravní dostupností 

- zajistit kvalitní depozitáře a sklady 
• dosáhnout plné automatizace všech pracoviš ť a tím jejich on-line  propojení v  síti 

s nabídkou jednotného komfortu služeb 
• na vybraných pracovištích vytvořit multimediální prostory  umožňující přístup  

ke vzdělávacím programům, kulturním a společenským aktivitám, práci s digitálními 
dokumenty, individuální studium, relaxaci, setkávání  

• zajistit průběžnou obnovu ICT, mobiliá ře a další prvk ů vybavenosti  tak, aby se 
předcházelo  jejich neadekvátnímu technickému  a morálnímu zastarání s negativním 
dopadem do kvality služeb, rozšiřovat vybavenost ve vazbě na nové technologie                   
a potřeby provozu 

• zajistit průběžný upgrade užívaných SW, doplňování o nové pot řebné SW  ve vazbě  
na poskytované služby i servisní činnosti, v adekvátních oblastech  prosazovat  jejich 
kompatibilitu a výhodnou provázanost na vybrané  agendy  zřizovatele (např. správa 
majetku, účetnictví)   

• vybavit prostory vhodnými prost ředky  k ochran ě majetku, bezpe čnosti ve řejnosti              
i personálu v četně napojení vybraných lokalit na celom ěstské bezpe čnostní 
systémy 

• zajišťovat trvale aktuálnost webu knihovny , rozšiřovat jeho funkce ve vazbě na 
zdokonalování technických možností a s akcentem na uživatelskou přívětivost                    
a interaktivnost 

 
3.4.  Lidské zdroje 
 jsou v oblasti knihovnických a informačních služeb základním stavebním kamenem 
kvalitního servisu veřejnosti a předpokladem  naplňování vize KJM i jednotlivých 
strategických cílů. Proto musí být této oblasti věnována primární pozornost. Významnými 
prvky pro rozvoj lidských zdrojů jsou zejména: 
• zajištění adekvátní vzdělanostní struktury pracovníků s důrazem na nárůst  VŠ v oboru 
• systematické další profesní vzdělávání  
• zajištění pravidelných výměnných stáží včetně zahraničních 
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• dosažení spravedlivého  platového  ohodnocení včetně existence finančních nástrojů 
pro individuální ohodnocení a  motivaci 

• zvyšování společenské prestiže profese   
• pružné přizpůsobování organizační struktury a skladby funkčních pozic, počtu 

pracovníků ve vazbě  na měnící se strukturu poskytovaných služeb a vyvíjející se 
technologie (systémový knihovník, projektový manažer, správce sítě, webmaster, 
koordinátor kulturně vzdělávacích aktivit, management lidských zdrojů – koordinátor 
dalšího  profesního vzdělávání, informační pracovník – specialista, lektor, marketing             
a PR aj.)   

• ve vazbě na rozšíření kapacit, provozní doby  a služeb KJM adekvátní zvýšení počtu 
pracovníků   

 
3.5.  Finanční rámec 
 Dosavadní slabou stránkou, která  zásadním způsobem limituje potřebnou dynamiku 
rozvoje služeb  KJM, je celkové podfinancování a nestabilita ekonomických podmínek 
v krátkodobém i střednědobém časovém horizontu. Existující finanční zdroje musí být ve 
velké míře vynaloženy do nákladů spojených s provozem svěřených i pronajatých 
nemovitostí, vykrývat vnější cenové a zákonné  vlivy a tím jsou vstupy do vlastních služeb 
veřejnosti neustále snižovány. Proto je třeba k zajištění naplňování jednotlivých cílů: 
• podněcovat vytvoření dlouhodobé koncepce financování kultury ve městě Brně                     

a zajistit stabilitu financování 
• usilovat o zvýšení podílu prostředků z  rozpočtu zřizovatele na činnost KJM  
• zajistit vstupní investice a trvalé provozní prostředky pro plánované rozšíření služeb  
• vyhledávat příležitosti k vícezdrojovému financování činnosti KJM, v maximální možné 

míře připravovat kvalitní projekty a usilovat o získání prostředků z národních 
dotačních titulů a fondů  EU  

 
3.6.  Marketing služeb  
 sehrává stále rostoucí roli při úspěšném koncipování a vlastní realizaci služeb KJM. 
KJM se ocitá v silném konkurenčním prostředí, které přináší možnosti ICT, médií, sílí 
nabídka dalších  veřejných institucí i soukromých subjektů působících v oblasti kultury, 
vzdělávání, volnočasových aktivit i sféře sociální. Zároveň roste časová vytíženost 
zejména populace v produktivním věku,  vyvíjí se věková a sociální skladba obyvatelstva.  
Je proto nezbytné  využívat všech dostupných nástrojů ke  zjišťování  skutečných potřeb 
veřejnosti, získání a  následné udržení jejich zájmu o služby knihovny. K tomu bude KJM  
• provádět periodické průzkumy veřejnosti, analyzovat statistická data, závěry výzkumů                 

a na základě vyhodnocení poznatků přijímat potřebná opatření a uplatňovat je v praxi 
• aplikovat metody zvyšování kvality služeb (CAF, benchmarking, charta služeb, 

brainstorming) 
• uplatňovat účinnou komunikaci s klienty i uvnitř organizace přispívající 

k transparentnosti organizace a budování vzájemné důvěry  
• participovat na celoměstských, krajských, celostátních i mezinárodních projektech které 

budou přispívat k vytváření pozitivního obrazu KJM i jejího zřizovatele, propagovat je 
v širším celospolečenském kontextu a tím zvyšovat zájem veřejnosti o služby KJM  

• budovat partnerství na místní i mezinárodní úrovni s cílem účinnějšího využívání zdrojů 
a rozšiřování spektra služeb pro cílové skupiny. 

 
Zpracovala Ing. Libuše Nivnická s využitím podkladů pracovníků KJM a výše uvedených 
dokumentů 
 
V Brně dne 31.10. 2007          
 


